
w K A L £ I A G H
Uchwata Nr 203/XXII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 30 pazdziernika 2012 roku

w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzsidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z p6zniejszymi zmianami.), art. 211,art. 216, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ) oraz uchwaty Rady Miejskiej w
Kaletach Nr 114/XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

1. Dokonac zmiany budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Dziat Rozdzial Nazwa

Dochody ogotem
756

801

Dochody od osdb prawnych, od os6b fizycznych I
od innych jednostek nieposiadaja_cych osobowosci
prawnej oraz wydatki zwia_zane z ich poborem
a) dochody bieza^ce

- Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz napojdw
alkoholowych

Oswiata i wychowanie
a) dochody biezajce

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z
udziatem srodk6w europejskich oraz srodk6w, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub ptatnosci w ramach budzetu srodk6w
europejskich
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z
udziatem srodk6w europejskich oraz srodkow, o
ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub platnosci w ramach budietu srodk6w
europejskich

Wydatki ogotem
700

750

801

70004

75023

80110

Gospodarka mieszkaniowa
Rozne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej
a) wydatki biezace
1 .Wydatki jednostek budzetowych
wtym:

- wydatki zwiazane z realizacjq. ich statutowych zadah

Administracja publiczna

Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

b) wydatki majatkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oswiata i wychowanie
Girnnazja

Zwi^kszenia
wzl

40 105,15

22 460,00
22 460,00

22 460,00

17645,15
17645,15

14 998,38

2 646,77
113235,15

—
—
—
— -

8 130,00

8 130,00

8130,00

8130,00

77645,15
60 000,00

Zmniejszenia
wzJ

—

—

...

...
—

73 130,00
1 130,00
1 130,00
1 130,00
1 130,00

1 130,00

—

—

—



851

900

921

926

80195

85154

90001

92109

92595

a) wydatki bie2a.ce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

- wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadart

Pozostate dziatalnost
a) wydatki bieza.ce
4. Wydatki na programy finansowane z udziatem
srodk6w o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy

Ochrona zdrowia
Przeciwdziatenie alkoholowi
a) wydatki biezajce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacja. ich statutowych zadah

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d

b) wydatki maja.tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
a) wydatki bieza.ce

2.Dotacje na wydatki biezatpe

Kultura fizyczna
PozostaJa dziatalnosb
b) wydatki majatkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00
60 000,00

40 000,00

20 000,00

17645,15
17645,15

17645,15

22 460,00
22 460,00
22 460,00
22 460,00

7 460,00
15000,00

—
—

—

5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

...
—

—
—

—
—

—

—

—
—

«»

—
—
—

—
—

60 000,00
60 000,00

60 000,00

60 000,00

—
—

—

12000,00
12000,00
12 000,00

12 000,00

W budzecie Miasta Kalety na 2012 rok dokonuje si? nastepujape zmiany:

Plan dochod6w:

Zwiekszenia - zwieksza si§ plan dochodbw o kwot? 40 105,15 z\ nastepujajsych dziatech:
• 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajapych

osobowosci prawnej oraz wydatki zwia^zane z ich poborem - zwi?kszenie planu dochodbw z za
wydawanie zezwoleh na sprzedaz alkoholu, tapzna kwota wynosi 142 460,00 zl,

• 801 Oswiata i wychowanie - zwieksza sie plan dochodow o kwot? 17 645,15 z\ jest to cz?s6 srodk6w
UE - kwota 14 998,38 z\u partstwa - kwota 2 646,77 zJ jakie Publiczne Szkoty Podstawowe
w Kaletach i w Kaletach Miotku otrzymaja^dodatkowo na realizacj§ projektu pod nazwa^,,l/^Ka/efac/i
tez mam szans§". Calkowita kwota zadania po zmianie wynosi 107 982,12 z\ realizowanie zadania w
2012 roku wynosi 69 703,99 zl, w tym srodki z UE 59 248,39 zt, z budzetu partstwa 10 455,60 zt.
Szczeg6lowo zadanie powyzsze zostalo przedstawione w przedsi^wzi^ciach do WPF.

Plan wydatk6w:

Zwiekszenia - zwieksza si? plan wydatkbwo kwot§ 113 235,15 z\ wtym:

• 750 Administracja publiczna,, rozdzial 75023 Urz?dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota
8 130,00 z\a jest na kontynuaj? w biezs|cym roku zadania inwestycyjnego pod nazwa^
,,Monitoring Miasta Kalety - cz^sc II",

• Dziat 801 Oswiata i wychowanie, zwieksza si? wydatki bie±a_ce o kwot? 77 645,15 zl, w tym:
- rozdziat 80110 Gimnazja, wynagrodzenie 40 000,00 z\, zakup opatu 20 000,00 z*.
- rozdzia!80195 Pozostate dziatalnosc - kwota 17 645,15 zina realizowanie projektu ,,W Kaletach tez
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masz szans?",
• Dzial 851 Ochrona zdrowia, rozdziat 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi - w zwiazku ze zwi?kszeniem

wplat za wydawanie zezwoleh za sprzedaz alkoholu zwi?kszajq.si? wydatki biezajse o kwote. 22 460,00 z\

• Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i
kluby, zwi?kszenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury o kwot? 5 000,00 zl, z przeznaczeniem na zakup
telewizora,

Zmnieiszenie wydatk6w o kwot? 73 130,00 zl, wtym:

• Dziai 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziat 70004 R6±ne jednostki obstugi gospodarki
mieszkaniowej, zmniejszenie wydatk6w biezajsych, Rbzne optaty i sktadki o kwot? 1 130,00 zl,

• Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona
w6d, zmniejszenie wydatk6w maja^kowych - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety
Kuczow i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - o kwot? 60 000,00 zl, z
przeznaczeniem na bpokrycie wydatk6w w Zespole Szkbl - w Gimnazjum w Kaletach,

• Dzial 926 Kultura fizyczna, rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosd rezygnuje si? z zakupu ,,Zestawu
zabawowego" w Kaletach Truszczycy - kwota 12 000,00 zl.

2. Do §1 uchwala Nr 192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 wrzesnia 2012 roku w
sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok, w Wydatkach do dzialu 852 Pomoc spoteczna,
dodaje si? rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe.

3. Wprowadza si? zmiany do Zalapznika nr 3 ,,Plan zadah inwestycyjnych i zr6dla ich finansowania na
2012 rok", bedqcy integralna^czeSci^uchwaly Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia 29
grudnia 201 1 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

3. 1 , Wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety zakupu inwestycyjnego pod nazwa^ ,,Monitoring Miasta
Kalety- II etap"- kwota 8 130,00,00 zl,

3.2.. Zmniejsza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa,,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kalety Kucz6w i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S" - kwota 60 000,00 zl,

3.3. Wykresla si? zakup inwestycyjny pod nazwa^Zestaw zabawowy" - kwota 12 000,00 zt.

Powyzsze zmiany przedstawia zala^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

4. Wprowadza sie zmiany do Zalajsznika nr 7 ,,Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2012 roku",
bedacy integralna,czescia_ uchwaly Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

• zwieksza si? dotacj? dla Miejskiego Domu Kultury o kwot? 5 000,00 zl.

Powyzsze zmiany przedstawia zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Kalety

§3

Uchwala wchodzi w ±ycie z dniem podj?cia.

i'rzewodnic/^cy Kady Miejskiej
v\c

niusz Ptak



RA MIK
w ZaJa^cznik nr 1

do uchwaty Nr/203/XXII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 pazdziernika 2012 roku

Plan zadari invvestycyjnych i zrodla ich finansowania
na 2012 rok

(w zlotych)
Dzial
600

700

750

801

Nazwa
Transport i lae/nosc
• drogi publiczne gminne:
Budowa odcinka drogi gminnej ul Matejki w Kaletach

- srodki wiasne
Przebudowa ul. Rymera w Kaletach

- srodki wlasne
Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Lesna w Kaletach

- srodki wlasne
Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul, Gwozdzia w Kaletach

- srodki wlasne
- budowa parkingu ul Zwirki i Wigury 2

- srodki wlasne
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej
wraz z budowq kanalizacji deszczowej ul. 3 Ma/a w Kaletach Drutarni"

- srodki wlasne\a mieszkaniowa

* wykup gruntu
- srodki wlasne

• Termoizolacja budynku przy ul. Fabrycznej 35 w Kaletach

- srodki wlasne

• Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Kosze_cinskiej 33 w Kaletach

- srodki wlasne
• Termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy Paderewskiego

- srodki wlasne
• Budowa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego 43

- srodki wlasne
Administracja publiczna
• Monitoring Miasta Kalety - II etap

~ srodki wlasne
• Witacze dla Miasta Kalety

- srodki wlasne
Oswiata i wychowanie
• Wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy \v Kaletach

- srodki wlasne
• Docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach

- srodki wlasne
• Modernizacja cz$6ci zywieniowej oraz wejscia zown$trznego do kottowni w

Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy 2 w Kaletach - Modernizacja kuchni - cz 1.
- srodki wlasne

• Roboty modemizacyjnych w budynku Zespotu Szkot i Przedszkola w Kaletach
Miotku
- Srodki wlasne

Kwota
979 300,00
979 300,00
333500,00
333500,00
204000,00
204000,00
65000,00
65 000,00
50000,00
50000,00

303000,00
303000,00
23800,00

23800,00

210 100,00
50000,00
50000,00
25000,00

25000,00

65 000,00

65 000,00
46 000,00

46 000,00
24100,00

24 100,00
23 130,00

8 130,00
8 130,00

15000,00
15000,00

189 000,00
9000,00
9000,00
6000,00
6000,00

24000,00

24 000,00
150000,00

150000,00



900

926

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

• Ochrona dorzecza Malej Panwi i Liswarty poprzez modernizacj? gospodarki
sciekowej polegaja.cej na modernizacji i budowie oczyszczalni sciekow wraz z
systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w cz^sci wschodniej
Kalet

- srodki z UE

- srodki wlasne

- srodki pozyczka

• budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni

- srodki wlasne

- srodki pozyczka
- srodki dotacja

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczow i Miotek wraz z
odwodnieniem drogi powiatowej nr3248S.

- srodki \vhisne
• Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynk6w przy ulicy ks.
Drozdka nr 31 w Kaletach

- srodki wlasne
• rozbudowa miejskiej oczyszczalni sciekow

- srodki wlasne

- srodki pozyczka

• budowa wodociajgu w ul. Powstahc6w §la,skich

- srodki wlasne

• budowa wodocisigu w ul. Bocznej, Kochanowskiego i Rymera

- srodki wlasne

• budowa wodociajgu w ul. Szymanowskiego

- srodki wlasne

• zakup samochodu na oczyszczalni^ sciek6w
- srodki wlasne

Kultura fizyczna
• Poprawa jakoSci infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturaino -

sportowych poprzez modernizacj$ i zakup wyposazenia stadionu w miescie Kalety
Lesnym Zakqtku Slqska".

- srodki wlasne
• Zestaw zabawowy Iwona

- srodki wlasne
• Zestaw zabawowy

- srodki wlasne
Raze in
- srodki wlasne
- srodki z VE
- dotacja zWFOSiGW
- poiyczki

5 190 116,81

1 283926,81
662 3 79, 52

421 547,29

200000,00

1 537 500,00

537500,00

500000,00
500000,00

426 560,00

426560,00
20 000,00

20000,00
1 791 130,00

997 130,00

800000,00

62 000,00

62000,00

4 000,00

4000,00

20000,00

20000,00

45 000,00
45000,00

30 430,00

18830,00
18830,00
11 600,00
11 600,00

0
0

6 622 076,81
3 959 697,29

662379,52
500 000,00

1500000,00

Jr7,ewodniczi\cy R;uly Miejskiej
\ Kaletach

uxeniusz Ptak



B A i U M i K I S K A

Zataeznik nr 2
do uchwaty Nr 203/XXII//2012
Rady Miejskiej w Kaletach
zdnia30pazdziernika2012 roku

Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2012 roku (wztotych)

Dziat Rozdziat § Nazwa
Dotacja

podmiotowa
Dotacja
celowa

Ogotem
kwota
dotacji

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansbw
publicznych

801

900

926

80104

90019

92605

2540

2360

2360

Oswiata i wychowanie
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednost
systemu oswiaty - Dotacja dla punktu przedszkolnego
Gospodarka komunalna 1 ochrona srodowiska
Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow
z optat i kar za korzystanie ze srodowiska
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorzajdu
tery tor lain ego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadzajsych dziatalnosi pozytku
publicznego
Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
- dotacja celowa z bud±etu jednostki samorzadu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do
realizacji organom prowadzacych dziatalnosi po±ytku
publicznego

103000

0

0

0

6000

125000

103000

6000

125 000

Dotacja dla jednostek sektora finans6w publicznych
600

600

801

60014

60014

80104

80195

2710

2710

2310

2310

Transport i ta_cznos6
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa, udziels
mi§dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wtasnych zadan biezajsych - Starostwo
Powiatowe -chodnik ul. 1 Maja
Transport i ia.cznos6
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa^ udziele
miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wtasnych zadan bie±acych - Starostwo
Powiatowe - chodnik ul. Fabryczna
Oswiata i wychowanie
Przedszkola
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce

realizowane na podstawie porozumiert (um6w) miedzy
jednostkami samorzajdu terytorialnego - Gmina Kosze,c

Tarnowskie G6ry, Borondw, ^wierklaniec, Miasteczko
6la^skie - dotacja dla przedszkoli dla dzieci mieszkajapy'
naszej gminie
Pozostata dziatalnosb
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace

realizowane na podstawie porozumieri (umbw) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego - Gmina
Tarnowskie G6ry - nauczanie religii Kosciote
Zielonoswigtkowego

0

0

0

0

32000

4900

41 500

830

32000

4900

41 500

830



921
92109

92116

92195

2480

2480

2710

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
- Miejski Dom Kultury w Kaletach
- Miejski Klub w Drutarni
- dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzajtowej
instytucji kultury

Biblioteki
- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka
w Kaletach

- dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej
instytucji kultury

Pozostala dziatalnos6
Powiat Tarnogdrski - Powiatowy Mtodziezowy Dom
Kultury - Filia Kalety
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa,
udzielana, miedzy jednostkami samorzadu terytorialr
na dofinansowanie wtasnych zadah biezqcych -
Starostwo Powiatowe

Razem

+ 5000
408 000

120 000

0

636 000

0

0

0

210230

413000
408 000

120000

0

846 230

Przcwodnic/4cy RaJy Mie j sk ie j
\ Kalcmch

inz./Eugeniusz Ptak


